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 לפני זה את אומר היית אם לבנות. מקום נשאר לא
הלצה". כמו נשמע היה זה שנים שלוש

לני זעם מנבואות צה״ל עבר איתן צוק מבצע מאז
 והכל שקטה שהגזרה אומר הסמח״ט הרגעה. סיונות

 שהקים תצפית עמדת על מצביע כשאני שליטה. תחת
 שלהם "היכולות מתרגש, לא הוא לגדר, סמור חמאם

אחריו". עוקבים שאנחנו משהו וזה גבוהות לא
 טר של הביטחון לתחושת העיקריות הסיבות אחת

 נלקח שכאילו לשם שזכה הנדסי פרויקט היא לדנו,
 מונחים למרגלותינו "המכשול". הכס": מ״משחקי

 תת־ קיר בבניית שהושקעו שקלים מיליארד שלושה
 החמאם ממנהרות למנוע ואמור ונחפר ההולך קרקעי,
 ייבנה, הזה שהקיר נדאג "אנחנו ישראל. לשטח להגיע

טולדנו. מבטיח מה", משנה לא

חמישית ^תתנה

נירים בקיבוץ וזבובים ציונות
 ככל המישורים. אל 232 כביש פורץ שדרות אחרי
 שמות לחולות. שיהפכו עד המטעים יצהיבו שתדרים

 כיסופים, עוז, נחל החדשות: ממבזקי לקוחים היישובים
 קלטו איתן, צוק לאחר שהשתרר השקט בחסות סופה.

 נירים, לקיבוץ משפחות, עשרות עזה עוטף יישובי
 משפחות 25 האחרונות השנים בשלוש הצטרפו למשל,

 20כ־ ועוד תושבים 500 ושגשוג בנחת בו חיים והיום
תאילנדים. פועלים

 גופייה עם בגינה אותי מארח ,84 בן עציון, משה
 אבל קבוע, באופן "הופצצנו יחפות. וברגליים לבנה

 ולראות בבוקר "לקום אומר. הוא פה", עדן גן עכשיו
 עבד עוד כשנה לפני עד נהדרת". אווירה הפרחים, את

 הוא לפנסיה יצא ומאז הקיבוץ של הטלפוניה כאחראי
ושוחה בהליכה הקיבוץ את מקיף בוקר, בכל מתעורר

 שיירה שנכנסת רואה "אני רעות. לו בישר עציון של
 ׳חבר, ושואל, נעצר בשיירה הראשון אמבולנסים. של

 אחריי׳. סעו ׳כן, אמרתי, הפגז?׳. נפל איפה יודע אתה
 אחד אליי רץ מהפגז, מטר 20 בערך מתקרב, שאני כמו

 יכול לא ׳אתה לי, ואומר הקיבוץ, של הכוננות מכיתת
הב אבל בכבוד, כלל בדרך מתייחסים אליי להתקרב׳.

 התחלתי הביתה בדרך אגרסיבי. כך כל היה הזה חור
בעיניי". חן מוצא לא כאן שמשהו להשוב

 לי, אמר "הוא מסורוקה. רופא הגיע כך אחר שעה
 ׳אין לו, אמרתי משהו׳. לך להגיד רוצה אני ׳מוישה,

 נהרג זאביק בנו עם ביהד הכל"'. יודע כבר אני צורך,
 לי נתנו שלא נורא "כעסתי מלמד. שחר לקיבוץ, חברו

 כלום לעשות יכולתי לא אבל לזאביק. לעזור להיכנס

חתומות. בפנים האב עציון אומר במקום", נהרג הוא כי
 הוא אפשרויות", שתי לי היו נהרג שזאביק "אחרי

 הוא הפנוי בזמנו בהיים". להמשיך "בחרתי ממשיך.
 לטיפול להגיע שזקוקים מעזה ילדים בליווי מתנדב

 שלך. אויב לא הוא חולה "ילד בישראל. חולים בבתי
 לו, לעזור מגיע בינתיים אבל יהיה, כך אחר הוא אולי

 הילד, של דוד מבוגר, אדם היה המלווה האחרונה בפעם

 דיבר הוא בארץ. שעבד כיוון חופשי עברית שדיבר
 לדעת כדי מספיק הבנתי ונרדם. שקשה, אמר קצת,

מחורבנים". שלהם שהחיים
 "תשלום גורל. גזירת עציון מבחינת הוא בנו אובדן

 יכול זה איך אותו שואל אני בכאב. אומר הוא למולדת",
 המר המועצה תושבי מהאשכולניקים, שרבים להיות
 הפגזים את בהשלמה מקבלים בישראל, ביותר פגזת

 להם אכפת ולא פה יושבים ציונים. "כולם והשכול.

צריך". שככה מפני טוב זה שיורים.
 אשכול המועצה ראש אומר יומיומית", מלחמה "זו

 עץ תחת יושבים אנחנו מאפו. זבוב ומגרש ירקוני גדי
הזבובים קפה. ולוגמים בנירים לביתו שמחוץ הפקאן

הקיבוץ מזוכידנת
□לז1ע כרס

 קיבזץ
 .□שלו כרם
 אנשים "יש

 אזתם שמדליק
כאן" לגור

זק של ל״התעמלות ללכת קבע גם היום בריכות. 20

סיגריה. ומצית אומר הוא נים",
 הספר בית בוגר טהרן, מילדי שואה, ניצול הוא

 וממקימי בשב״ב לשעבר לוחם רדיו, במגמת פיין מקס
 החשמליים לרמזורים שאחראית "סיגנל־אור" חברת

 לספר שיודע ונעים מרשים איש בישראל. הראשונים
 לו שסיפר מהשב״ב, חבר פגש 60ה־ שנות בסוף סיפור.

 עובדים. ומחפש בדרום בקיבוץ שהוקם חדש מפעל על
ולה לצאת היה אי־אפשר פדאיון, היו תקופה "באותה

שמאפש מערכת פיתחו בנירים אז השדות. את שקות
מרחוק". להשקות רת

 זאביק, מהם, אחד ילדים. לשני אב כאן, הוא מאז
 תשע "בשעה נירים. של הרבש״צ איתן צוק במהלך היה

 את לנו וגמר הראשי, החשמל עמוד ליד פגז נפל בבוקר
 אומר הוא המלחמה", סוף לקראת כבר היה זה החשמל.

 את לתקן כדי הגיעו החשמל חברת שכשאנשי ומספר
 היה שלי "הבן לעזור. כדי שם היה זאביק הפגז, נזקי

פגז". בכל הראשון
ליבו איתן, צוק את שתסיים האש הפסקת לפני שעה

 משתגעים "התושבים אותנו. רק ולא אותנו, תוקפים
הבי הנושא מתלוננים. הם זה שעל מבסוט ואני מהם,
 צוק מאז יומיומי. באופן אותם מעסיק לא כבר טחוני
בשקט". כאן לשבת אפשר איתן

 כשזאביק מלידה. אשכולניק הקיבוץ, יליד הוא
 היה ירקוני הפגוע, החשמל בעמוד לטפל יצאו ושחר

 רגליו ושתי הקטלני בפיצוץ קשה נפצע הוא איתם. שם
 נבחר הפציעה אחרי משנה פחות לברך. מתחת נקטעו
 לחבר שהפך ילין, חיים הקודם, המועצה ראש במקום
ומס תותבות שתי על במרץ מסתובב הוא היום כנסת.
הליכה. במקל תייע

 חולפים כשאנחנו אומר הוא כלום", לי עושה לא "זה
 בסך מטרים עשרה רגליו, את איבד שבו המקום ליד
 התרגשות סימני מראה לא גם הוא הפקאן. מעץ הכל

 הבית פני על וחולפים בשדות לסיבוב יוצאים כשאנחנו
 שקרוב וזה בקיבוץ ביותר הקיצוני החיילת, בתו של

אשכולניק. הגבול. לגדר מכולם יותר
 מגדלי ובטטות, בוטנים ומסודרים. מתוחים השדות

החק- השטחים מסגדים. צריחי וברקע צה״ליים שמירה




